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Afwezig:
8.

Reglement Avelgembon voor kwetsbare doelgroep - goedkeuring

De raad,
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke
subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen;
Overwegende dat Avelgem aanspraak kan maken op een subsidie van €16.690,36;
Overwegende dat de subsidie dient ter financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal
waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen die verkeren in financiële armoede, of die ten
gevolge van COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te komen, tijdelijk een extra
consumptiebudget aan te bieden in lokale handelszaken of organisaties;
Overwegende dat de subsidie is bedoeld als een financiële incentive voor de waarde van de
bonnen. Indirecte kosten en overheadkosten verbonden aan de uitgifte van de bonnen komen niet
in aanmerking;
Overwegende dat er om de subsidie te kunnen ontvangen, er ten laatste op 30 september 2020
een aanvraagformulier ingediend moet worden bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur;
Overwegende dat er naast de aanvraag ook een reglement moet goedgekeurd worden dat de
uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon regelt;
Overwegende dat het OCMW aan elke inwoner die behoort tot een kwetsbare doelgroep een
Avelgembon wenst te geven, om:

de koopkracht te verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;

de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige
lokale impuls te versterken;
Overwegende dat de geraamde uitgaven zullen ingeschreven worden in de eerstvolgende
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 3° en de nog
niet opgeheven bepalingen van de Organieke Wet op de OCMW’s;
Gelet op de bespreking;
BESLIST

eenparig

Art.1 – De subsidie ten bedrage van €16.690,36 ten laatste op 30 september 2020 aan te vragen.

Art.2 – Onderstaand reglement inzake de toekenning en het gebruik van de Avelgembon ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie
goed te keuren:
Reglement inzake de toekenning en het gebruik van de Avelgembon ter ondersteuning
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie
Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis kent het OCMW ter ondersteuning van het consumptiebudget
voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een Avelgembon toe.
Artikel 2
Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:

personen in begeleiding of gekend bij het OCMW (budgetbeheer, budgetbegeleiding,
collectieve schuldenregeling, voedselbank, pamperbank, …)

personen met een leefloon of equivalent leefloon

personen die tijdelijk werkloos zijn/waren tijdens de coronacrisis en waarvan het
gezamenlijk jaarlijks belastbaar inkomen niet hoger is dan €25.000.
Bijkomend moet de betrokkene verblijven op het grondgebied van de gemeente Avelgem en er
ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
Deze voorwaarden moeten voldaan zijn op het moment van de automatische toekenning of
aanvraag.
Artikel 3
De Avelgembon wordt eenmalig toegekend per persoon en bedraagt:

€50 voor een meerderjarig persoon

€20 voor een minderjarig persoon
Afhankelijk van het resterende budget kan er aan personen in begeleiding of gekend bij het OCMW
proportioneel nog een bijkomende Avelgembon toegekend worden.
Artikel 4
De modaliteiten die van toepassing zijn op de gewone Avelgembon zijn ook van toepassing op de
Avelgembon ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de
lokale economie.
Artikel 5
De Avelgembon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgifte en kan besteed worden bij alle
deelnemende handelaars.
Artikel 6
De Avelgembon wordt automatisch toegekend door het OCMW op voorstel van de begeleidende
maatschappelijk werker voor kwetsbaren die gekend zijn in het Sociaal Huis.
Artikel 7
De Avelgembon wordt op aanvraag van de persoon toegekend na een sociaal en financieel
onderzoek voor kwetsbaren die niet gekend zijn in het Sociaal Huis.
Artikel 8
De Avelgembonnen worden verdeeld door afhaling in het Sociaal Huis.
Artikel 9
De Avelgembon kan aangevraagd worden ten laatste tegen 31 december 2020.
Artikel 10

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het vast
bureau een gemotiveerde beslissing.
Art.3 –Dit reglement gaat in op 1 oktober 2020.
Art.4 –Het reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegestuurd en bekend gemaakt
via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Aldus gedaan in zitting, datum als hierboven
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de algemeen directeur,
David Claus

de Voorzitter OCMW-raad,
Stijn Decraene
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
op 29 september 2020

de algemeen directeur,
David Claus

Getekend door: David Claus (Signature)
Getekend op: 2020-09-29 16:36:58 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

de voorzitter,
Stijn Decraene

Getekend door: Stijn Decraene (Signature)
Getekend op: 2020-09-29 22:19:08 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

